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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

QUESTÃO 02

LÍNGUA PORTUGUESA

O recurso que corresponde à estratégia de construção do
texto é, principalmente(o) (a)
a)
b)
c)
d)

emprego de coloquialismo e clichês.
uso de citações.
apresentação de argumentos.
análise de dados da realidade.

QUESTÃO 03
A respeito do gênero do texto, pode-se afirmar que se trata de um texto
a) descritivo, cujo objetivo e (acentuar o e) o de pormenorizar detalhes.
b) dissertativo, pois assemelha-se ao artigo de opinião,
acrescentando valores acerca do assunto discutido.
c) predominantemente narrativo, pois narra fatos ocorridos em um contexto temporal.
d) dissertativo/ descritivo, uma vez que apresenta tese e
há detalhamento nas ideias apresentadas.

Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato
Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:
- Oia, cumpadre! Acho que deve di dar uns quatrocentos hectare é piquinina! E a sua?
Como o fazendeiro do Mato Grosso do Sul era do tipo
meio arrogante e cheio de mania de grandeza ele foi logo
esnobando o outro fazendeiro dizendo:
- Cumpadre! O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho
e quando é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da
propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também
andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza que tudo vai melhorar!

QUESTÃO 04
Com relação ao texto, analise como VERDADEIRA (V) ou
FALSA (F) cada uma destas assertivas.
(
(
(

Edilson Rodrigues Silva
http://recantodacronica.blogspot.com

(

QUESTÃO 01
Com base no texto lido, é possível afirmar que EXCETO:
a)
b)
c)
d)

) A variedade linguística pode ser identificada como
geográfica.
) O uso da linguagem rural entre os personagens somente pode ser entendida entre eles.
) A coloquialidade do fazendeiro do Tocantins diferencia o uso de linguagem do fazendeiro do Mato
Grosso do Sul.
) A escrita do texto demonstra reprodução da linguagem oral.

Marque a opção CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a falta do título não dificultou a proposta do tema.
a proposta textual foi embasada em fatos do cotidiano.
os personagens são de uma área rural.
não ao houve contextualização para o desenvolvimento das ideias.

a)
b)
c)
d)
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(V) (F) (F) (F).
(V) (F) ( F) (V).
(V) (V) (V) (F).
( F) (F) (F) (V).
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 09

O objetivo do autor do texto foi o de

Na frase: “No começo eu também andava de carroça...
Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza
que tudo vai melhorar! Cumpadre!” O termo “também”
atribui a idéia de

a) apresentar dois personagens de estados brasileiros
diferentes.
b) demonstrar as dificuldades da língua portuguesa em
variadas circunstâncias.
c) discutir sobre os veículos de transporte e as diferenças entre eles.
d) apontar que, por meio da humildade, pode-se vencer
a arrogância do poder.

a)
b)
c)
d)

condição.
explicação.
conclusão.
adição.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 06
Constitui a principal estratégia de persuasão no texto:

Marque a CORRETA forma de linguagem, segundo a norma padrão:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Preconceito.
Ironia.
Fugacidade.
Humor.

QUESTÃO 07

“Tenho certeza para que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza com que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza de que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza em que tudo vai melhorar!”.

QUESTÃO 11

Leia e analise os fragmentos:

O provérbio que melhor traduz as idéias do texto é:

“- O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá
eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho e quando
é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre!
Tenho certeza que tudo vai melhorar!
Cumpadre!”

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 12
Baseando-se na pontuação do texto, leia e analise as assertivas abaixo:

Pode-se inferir que o termo carroca, no contexto, imprime
uma leitura de caráter
a)
b)
c)
d)

I.

Os sinais de reticencias em: “Eu sei cumpadre!... Eu
sei!” indicam que a ideia anterior foi interrompida, para
se completer, posteriormente.
II. O uso dos dois pontos em: “O Fazendeiro do Mato
Grosso do Sul perguntou:” representam que um dialogo se inicia.
III. O travessao na frase: “- Cumpadre! Se o senhor não
se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?” justifica-se pela marca da fala de um emissor.

ambíguo.
objetivo.
implícito.
superficial.

QUESTÃO 08
A frase: “Tenho certeza que tudo vai melhorar! Cumpadre!” pode ser considerada uma confirmação, para que o
discurso do fazendeiro do Tocantins se finalizasse como
a)
b)
c)
d)

“Quem tem boca vai a Roma”.
“Os humildes serão exaltados”.
“Mais vale uma pássaro na mão que dois voando”.
“Olho por olho; dente por dente”.

Marque a resposta CORRETA:

ideológico.
efêmero.
grosseiro.
descontextualizado.

a)
b)
c)
d)
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As assertivas I, II e III são verdadeiras.
Apenas a assertiva II é falsa.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
As assertivas I, II e III são falsas.
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QUESTÃO 13
Leia e analise o fragmento abaixo:
“Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:”
Os verbos: “encontrou”; “perguntou”; “respondeu” demonstram um tempo
a)
b)
c)
d)

presente, em que as ações estão acontecendo.
futuro do pretérito, pois as idéias não foram finalizadas.
passado perfeito, cujas ações foram finalizadas.
hipotético, porque as idéias ainda serão apresentadas.

QUESTÃO 14
As questões 14 e 15 referem-se à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

Pode-se inferir que as palavras “gato” e “cachorro” estão usadas em um sentido:
a)
b)
c)
d)

pleonástico.
metafórico.
metonímico.
hiperbólico.

QUESTÃO 15
O contexto temático da charge refere-se
a)
b)
c)
d)

ao início da vida.
ao término de um namoro.
as brigas entre casais.
ao relacionamento entre casais.
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QUESTÃO 18

Conhecimentos Específicos

A espécie normativa apta a regulamentar a alíquota do
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza é:

QUESTÃO 16

a)
b)
c)
d)

Relacione a segunda sequência de acordo com a primeira:
sequência 1
I. Parecer com ressalva.
II. Parecer com abstenção de opinião.
III. Parecer sem ressalvas.
IV. Parecer adverso.

QUESTÃO 19
Diante da estrutura do Imposto sobre Produtos Industrializados constitui critério material da hipótese legal de incidência do IPI, proceder ao ato de

sequência 2
(
) O auditor deixa de emitir a opinião sobre as demonstrações contábeis, pela falta de comprovação
suficiente para justifica-las.
(
) O auditor emite a opinião de que as demonstrações
contábeis não representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira de forma que impossibilite a emissão do parecer com ressalvas.
(
) É emitido quando um ou mais valores nas demonstrações contábeis não refletem adequadamente a
posição correta, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
(
) É emitido quando as demonstrações contábeis representam adequadamente a posição patrimonial e
financeira e o resultado das operações da empresa
auditada estão em conformidade com os Princípios
Fundamentais de Contabilidade.

a) comercializar o produto.
b) utilizar o produto industrializado.
c) industrialização e comercialização do produto industrializado.
d) utilizar a prestação do serviço.

QUESTÃO 20
Analise as assertivas sobre os princípios constitucionais
específicos do IPI e marque a opção CORRETA:
a) Incide sobre o IPI apenas o princípio da seletividade
de alíquotas.
b) Incide sobre o IPI apenas o princípio não-cumulatividade do imposto.
c) Incide sobre o IPI os princípios da seletividade de alíquotas e da não-cumulatividade do imposto.
d) Não incide sobre o IPI os princípios da seletividade de
alíquotas e da não-cumulatividade do imposto.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

Lei complementar.
Medida provisória.
Lei ordinária.
Lei delegada.

I, II, IV, III.
II, IV, I, III.
II, I, IV, III.
III, I, II, IV.

QUESTÃO 17

QUESTÃO 21

Analise as assertivas abaixo sobre o processo de planejamento e implementação do trabalho de auditoria de tributos e marque a opção INCORRETA:

As fontes formais secundárias do Direito Tributário são
os atos normativos secundários, conforme artigo 100 do
Código Tributário Nacional. São normas complementares
das leis, dos tratados e das convenções internacionais e
dos decretos, EXCETO:

a) O Auditor-Supervisor é competente para proceder ao
levantamento de dados factuais da empresa.
b) O Auditor-Gerente é competente para efetuar a revisão técnica do resultado da análise e avaliação dos
procedimentos fiscais.
c) O Auditor-Supervisor é competente para proceder ao
controle de qualidade do conteúdo técnico do relatório.
d) O Auditor- Gerente é competente para coordenar a
emissão do relatório em forma final.

a) Convênios que entre si celebrem a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios.
b) Leis Complementares.
c) Práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas.
d) Decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, com eficácia normativa.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Analise as assertivas abaixo e marque a opção
INCORRETA:

Assinale as assertivas abaixo e marque a opção
CORRETA:

a) A vigência da lei tributária expressa a sua existência
no mundo jurídico.
b) A eficácia da lei tributária é a capacidade de produzir
efeitos no mundo jurídico.
c) A legislação tributária dos Municípios não vigora fora
dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que
participem.
d) A legislação tributária dos Estados vigora fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem.

a) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situa
ção que impõe a abstenção de ato que configure obrigação principal.
b) Fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência.
c) Fato gerador da obrigação acessória é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência.
d) Fato gerador da obrigação principal é qualquer situa
ção que impõe a prática ou a abstenção de ato que
não configure obrigação acessória

QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dis
ponha sobre, EXCETO:

Assinale (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO nos
itens abaixo:

a) outorga de isenção.
b) dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias.
c) dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
principais.
d) suspensão ou exclusão do crédito tributário.

(
(
(

QUESTÃO 24

(

Analise as assertivas sobre vigência e interpretação da
legislação tributária.

) Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
) Sujeito ativo de toda obrigação tributária é a União.
) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de
direito público titular da competência para exigir o
seu cumprimento.
) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se
responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

I.

A majoração de tributo denominado imposto IPTU entra em vigor no primeiro dia seguinte ao da publicação
dos dispositivos de lei.
II. Os princípios gerais de direito privado não podem ser
utilizados para a pesquisa da definição, do conteúdo
e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas
e sim para a definição dos respectivos efeitos tributários.
III. A legislação tributária pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados para definir ou limitar competência tributárias.

a)
b)
c)
d)

V, V, F, V.
F, V, F, V.
V, F, V, V.
F, F, V, F.

QUESTÃO 27

Marque a opção CORRETA:

O prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito
tributário é de:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Apenas uma assertiva está correta.
Apenas duas assertivas estão corretas.
As três assertivas estão corretas.
As três assertivas estão incorretas.
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Cinco anos.
Dez anos.
Três anos.
Dois anos.
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QUESTÃO 28
Analise as assertivas sobre procedimento administrativo
tributário e marque a opção INCORRETA:
a) O procedimento administrativo tributário é desenvolvido na própria repartição fiscal.
b) O objeto do procedimento administrativo consiste
emissão de uma norma de natureza judicial.
c) O procedimento administrativo tributário tem como finalidade a resolução de controvérsias entre o contribuinte e o sujeito ativo tributário.
d) O procedimento administrativo tributário tem como objetivo apurar a obrigação tributária.
QUESTÃO 29
Constitui princípio do Procedimento Administrativo Tributário, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

princípio da garantia de defesa.
princípio da oficialidade.
princípio do informalismo.
princípio da verdade formal.

QUESTÃO 30
Analise as assertivas abaixo sobre o procedimento
administrativo contencioso estadual e marque a opção
INCORRETA:
a) Deverá constar no Auto de Infração e Imposição de
Multa a descrição da disposição legal infringida.
b) Caberá o pedido de reconsideração contra decisão
não unânime proferida por qualquer das câmaras do
Tribunal ou Conselho em grau de recurso ordinário.
c) Não cabe ao contribuinte a realização de sustentação
oral perante o Tribunal ou Conselho.
d) É obrigatória a vista ao interessado ou seu representante dos processos nas repartições fiscais durante a
fluência dos prazos.
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